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electricianul se 
C, După două minute 

sâla de operație se 
iar echipa de opera- 
munca în.dîrjită . pen- 
vieții bolnavului. .

ELENA ȚUICU 
Corespondent „Agerpres 

în regiunea Suceava

IN. CLIȘEU : e- 
lectrieianul Siri- 
teanu Dumitru.

Foto:
Carol Pruncise

mate apoi de Dîlja, Lupeni și- Pe
trila. ' .

Merită felicitări pentru oalitatea 
bună a producției ~ extrase minele 
Paroșeni și Lonea care au redus 
conținutul admis de cenușă cu cite 
1,7, respectiv, 1.5 puncte.

(Continuare în pag. a 3-a)

Magazinul de mobilă de Ia 
halele din Petroșani a pus în 
vînzare un nou tip ! de mo- 
bilă. Este vorba de camera 
cpmbinâtă „Tanța", produs ăl 
IPROFIL Oradea. Acest Sorti
ment se compune dintr-un dulap 
cu trei uși, pat-divan, servan
tă cu vitrină, ladă-așternut. 
masă extensibilă, patru scaune 
tapițate și o banchetă, de a- 
semenea, tapițâtă. Toate pie
sele acestui tip de mobilă 
sînt furniruite' exotic. Maga
zinul oferă, de asemenea, cum
părătorilor dulapuri cu două 
uși cu furnir de nuc, scăunele 
cu masă și soaune-leagăn pen
tru copii, fotolii-pat, birouri 
pentru adulți și copii.

iși amintea 
e ca multe 
pierdut intre 

Aici lo- 
casă fără caturi, 
vopsit în albas-

Ieri a avut loc, în sala Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, consfătuirea cadrelor didactice 
din învățămîntul de cultură generală, mediu și pro
fesional din Valea Jiului. Consfătuirea a analizat des
fășurarea procesului instructiv-educativîn anul șco
lar 1966/1967 și a indicat sarcinile ce stau în fața cor
pului didactic în noul an școlar care începe peste 
cîteva zile.

La consfătuire au participat tovarășii Negruț Cle
ment, secretar al Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani, prof. Debreczi Arpad, șef de serviciu în Mi- 
nisterul Invățămîntului, prof. Cismașu Cornel, șeful 
secției de invățămînt a Sfatului popular regional Hu
nedoara, Blaj Traian, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al orașului Petroșani, prof. 
Părăianu Simion, șeful secției de învățămînt a Sfa
tului popular al orașului Petroșani, Niculescu Vasile, 
președintele Consiliului orășenesc al Pionierilor, edu
catori, învățători și profesori. .

de către maiștrii Mehedin- 
ca niște picături de fu V., Teglaș R„ Manole Ra- 

conștiința, sufletul du; sau Straeovici Carol, 
inginer, maistru, Tucă Gheorghe cate au fost, 

în cele din urmă, schimbați 
prezidiu din funcțiile lor. O altă cau- 
profund ză o constituie pierderile la 

situația efectivelor: în pe
rioada celor 8 luni, față de 
700 noi angajări, au ple
cat... 900 de muncitori, în 
bună parte meseriași; deci 
un minus de 200 oameni 
pentru șantier. In același 

fost înregistrate
2 500 absențe nemotivate,
2 700 motivate și învoiri mo
tivate, la care dacă se a- 
daugă întîrzierile, părăsirea 
lucrului mai devreme, dife
ritele stagnări reiese o pier
dere de 100 oameni/lună, 
deci o nerealizare de peste
3 000 000 lei la plan. Au e- 
xistat dificultăți și în pri
mirea din partea C.C.V.J. a 
proiectelor, terenurilor libe
re pentru lucru, utilajelor 
de montat. S-au înregistrat 
greutăți și în asigurarea șan
tierelor cu utilaje și mij
loace de transport de către 
S.U.T. Proiectantul n-a acor-

unui grup 
veți spune, 
operâtivita- 
cu care a 

electri-

Din nou am pornit cu., stîngul. 
Barometrul întrecerii pe Vale in
dică la sfîrșitul primei decade un 
bilanț cu totul nesatisfăcător : ex
ploatările „au reușit" să acumu
leze un minus pe combinat. de 
12 561 tone cărbune. Din cele 8 mi
ne din bazin doar una singură — 
mina Lupeni — e stăpînă pe situație, 
avînd o depășire de 862 tone căr
bune, iar toate celelalte au rămas 
sub plan, lată un clasament al... 
codașilor după volumul rămînefilor 
în urmă : Aninoâsa — 5 502 tone: 
Dîlja — 2 445 tone; Vulcan — 2 318 
tone; Lonea — 1427 tone; Uricani 
— 653 tone; Petrila — 439 tone, iar 
sectorul minier Paroșeni e dator cu 
644 tone. Bilanțul e îngrijorător de 
negativ, mai ales la Dîlja, Ani- 
noasa, care au realizat abia cîte 
72,2 respectiv, 77,4 la Sută din sar
cinile decadale de plan Deci slab ! 
Sîntem din nou deficitari la capi
tolul ritmicitate, tovarăși mineri 
tovarăși ingineri și tehnicieni, care 
vă ocupați de organizarea științi
fică a producției.

Despre leleotrîcianul = Sirițeanu 
•'Dumitru întregul persoiial al* spi
talului din .'Lupeni are h'umăi' c-u'- 
vinte de laudă. Și pe drept cuvînt. 
Datorită priceperii și strădaniei 
sale aparatura și instalațiile elec
trice ale spitalului funcționează ire- 
prOsăbil. iar atunci cînd se ivește 
vreo defecțiune, el intervine prompt 
și astfel —* indirect — contribuie 
la 'munca nobilă a personalului 
medico-sanitar pentru salvarea de 
vieți și redarea sănătății! celor a- 
flați în suferință. La mceputul lunii 
trecute, adunarea generală a co
muniștilor de la Spitalul unificat 
Lupeni a discutat cererea de pri
mire în partid a electricianului Si
rițeanu Dumitru. Cu acest prilej 
s-a arătat că tovarășul Sirițeanu pe 
Ungă faptul că a venit în sprijinul 
personalului medieo-sanitar, a rea
lizat, în acest an, o economie care 
se ridică la 20 000 lei, prin lucră
rile de instalații electrice pe care 
le-a executat la policlinică și la 
circumscripțiile medicale 3 și 4 din 
localitate. Primit în ritmurile co
muniștilor, electricianul Sirețeanu 
dovedește că este demn de înaltul 
titlu de membru de partid.

După corespondența lui
COROI FRANCISC

II .cheamă. Sirițeanu „Dumitru și 
.lpei’eStă la' spitalul dih. Luperli. NU, 
nu este medic, nici măcar rrtT face 
parte din personalul mediii sanitar 
și totuși.. De manele lui se leagă 
salvarea -unei vieți, _

...in sala de operație a, spitalului, 
p echipă de intervenții chirurgicale 
în frunte cu medicul Dallmann Kurt 
execută o operație dificilă de care 
depinde viața unui om Deodată 
luminile s-au stins făcînd imposi
bilă continuarea operației. îngri
jorat chirurgul a trimis după elec
tricianul spitalului. Acesta sosi de 
îndată.

— Tovarășe Sirițianu. ne-ai aju
tat de atîtea ori. Fă ce știi, să pu
tem continuă operația.

Fără a zice ceva, 
retrase grăbit 
luminile din 
reaprinseră, 
ție. își reluă 
tru salvarea '

Și acum explicația.
Curentul electric furnizat din re

țeaua locală fiind întrerupt brusc 
fără o anunțare prealabilă, elec
tricianul Sirițeanu Dumitru a re
curs la alimentarea 
lectrică a sălii de op 
torul 
piu, 
dar 
tea 
realizăt 
ciănul conectarea 
instalației elec
trice a sălii de 
operație la gru
pul electrogen, a 
făcut posibilă 
terminarea cu bi- 
ne a intervenției 
chirurgicale și 
deci salvarea u- 
nei vieți. Pacien
tul Gelo Gavrilă, 
la părăsirea spi
talului, a strîns 
deopotrivă' mîna 
electricianului, ca 
și pe cea a ’ chi
rurgului, drept 
mulțumire, pen
tru contribuția a- 
dusă la salvarea 
vieții sale.

dat întotdeauna asistehța 
tehnică cerută, iar benefi
ciarul tărăgănează de multe 
ori recepți'onarea unor lu
crări deja terminate.
. La discuțiile purtate pe 
marginea referatului, au luat 
cuvîntul mulți din cei pre- 
zenți la ședință. Printre ei, 
inginerii Tomulescu Emilian, 
șeful șantierului I, Trăistaru 
Mircea, șeful șantierului II, 
Popescu Sabin, șeful șantie
rului III, maistrul Comșuța 
Petru, tovarășul I Rădulescu 
Emil, șeful lotului Petroșani, 
ing. Timofei Vaier, ing. șef 
al Grupului de șantiere 
T.C.M.M., Merfu Pompiliu, 
inginer șef al Direcției de 
investiții a C.C.V.J., ing. 
Ștefan Nicolae, director ge
neral al T.C.M.M. — Bucu
rești și alții. Vorbitorii au 
analizat cu competență si
tuația de fapt a șantierelor 
T.C.M.M. și problemele lega
te de redresarea urgentă a 
activității, căile pentru rea
lizarea integrală a sarcinilor 
de plan anuale — din care 
75 la sută pînă la sfîrșitul 
celor trei trimestre —, sta
rea pregătirilor pentru lu
crul pe timp de iarnă și 
a fronturilor de execuție pe 
1968, . .

...Cuvintele referatului căi 
deau 
foc în conștiința, sufletul 
fiedărui ■” inginer, maistru, 
tehnician prezent la ședin
ță. Tovărășii din 
erau' îngîndurați, 
preocupați...

Cifrele citate în expune
rea ' făcută de ing. Lăsat 
loan, directorul grupului de 
șantiere T.C.M.M. Valea Jiu
lui arătau o situație nesa
tisfăcătoare a activității a- 
cestui colectiv pe perioada timp, au 
trecută din an. In 8 luni s-a 
realizat doar 51 la sută din 
planul anual, față de 70 la 
sută cît ar fi trebuit; la pla
nul valoric râmînerea în ur
mă se cifrează la 16 000 000 
Iei; din cele 65 obiective 
prevăzute a fi predate în 
perioada respectivă (din ca
re 34 obiective restante în
că din anii trecuți) s-au pre
dat doar 21 obiective.

O situație nesatisfăcătoare, 
ale cărei cauze se adună 
într-un ghem...

Una din acestea o consti
tuie șlaba organizare a mun
cii pe multe loturi de lticru

După bine meritatul succes 
obținut sîmbăta trecută la Pe
trila, cu piesa în trei acte 
„Omul care a văzui moartea" 
de Victor Eftimiu, actorii Tea
trului; de stat „Valea Jiului" 
vor prezenta aceeași piesă azi, 
la Paroșeni, la ora 19, în sala 
cinematografului „Energia" și 
mîine la Vulcan (în sala ci
nematografului) de la ora 20.

Deși depășirea conținutului de 
cenușă e mai mică decît luna tre
cută, e totuși depășire: plus 0,8 
puncte față de baremul admis. Și 
iată de unde provine „plusul" ne
dorit. Cea mai mare depășire a li
mitei admise de cenușă o înregis
trează minele Vulcan și Aninoasa 
cu cîte 2,5 și 2,2 puncte, exploatări 
care excelează, și în privința rămî- 
nerilor în urmă cu îndeplinirea 
sarcinilor de plan — precum și mi
na .Uricani — 2,3 puncte, fiind ur-

Cabana Rusu și-a redus ac
tivitatea dar cu folos; mește
rii șantierului de construcții 
Petroșani au început aici lu
crările pentru construirea 
centralei termice care va a- 
sigura căldura necesară caba
nei: Centrala va funcționa. cu. 
trei cazane și va fi recepțio
nată la sfîrșitul lunii viitoare. 
Tot la cabană Rusu se va in
stala și un televizor „Dacia"— 
Să tot mergi la cabană l

IN
LI VENII

„Satul meu, 
George Enescu, 
altele. Un sat 
sdlcîtni și mesteceni, 
cuiam într-o 
cu ceardacul 
trU“., ~

Căsuța cu 
tor din Livenii 
este și astăzi așa cum o știa 
compozitorul. Camerele ei re
dau firul vieții și activității 
lui George Enescu. Sînt pre
zentate documente, fotografii 
și obiecte ale aceluia care a 
cîhtat atît de duios in „Im
presii din copilărie", pi oa
menii și locurile de aici. Două 
camere reconstituie încăperile 
unde au trăit părinții și unde 
s-d născut viitorul mare mu
zician. Nu lipsesc mobilele 
vechi, scoarțele înflorate; b- 
bișnuitul cuptor moldovenesc, 
întocmai ca atunci cînd, în 
aceste încăperi, au răsunat 
primele acorduri ale viorii 
lui Jurjac. Un bogat material 
documentar — manuscrise^ 
cărți și reviste, afișe ale con
certelor prezentate' pe diferi-'- 
te meridiane ale globului — 
ilustrează strinSa legătură a 
artei lui,George Enescu cu 
țara și. poporul său.

Vitrinele păstrează 
care au aparținut marelui mu
zician. Una din cele șapte 
viori ale lui Enescu odihneș
te,. alături de arcușul ei. Pe 
perete, un afiș înfățișează 
mîinile muzicianului. Ele au 
însuflețit deopotrivă vioara și 
pianul, au descătușat armonii 
sub magia baghetei, au așter
nut notele partiturilor închi
nate frumuseții plaiurilor na
tală.

Fotografiile vorbesc despre 
viața tumultoasă a maestru
lui: Enescu la cinci ani, cu 
prima sa vioară; apoi îm
preună cu Caudella, înaintaș 
ăl muzicii românești, cel care 
a descoperit seînteia geniului 
in copilul din Liveni. Alte 
imagini îl prezintă alături de 
marii muzicieni Fritz Kreisler, 
Jacques Thibaud, Pablo Ca
sals, Cesar Franck, cu care a 
concertat în diferite orașe de 
pe glob. Un tablou reunește
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SPORT • CAMPIONATE • REZULTATE
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FOTBAL O NaWMUMWțtii d«i ragHmea 
Hunedoara

Categoria C

Cotroază a cucerit
IMnrTiE ’ !

1 i[hT
Stadionul Minerul.

Cotroază de trei ori (min. 42, min- 
27 și min. 86). A arbitrat Crișan 
Aurel din Arad.

Minerul Lupeni: Gram — -Pră
jea, Hiza, Pali, Neagoe — Ambruș, 
Precup — Cotroază, Sima, Cărare, 
Șoptăreanu.

Tractorul Brașov: Kovalic — 
Horja, Rîșniță, Mereș, Romanov 
— Pop, Ciripoi — Selimeși, Ciupa, 
Keresteș, Vătav.

De mult timp .tabăra suporte- 
ricească a lupenenilor nu s-a do- • 
vedit a fi atît de legată de „idolii" 
săi ca duminică în meciul cu 
Tractorul Brașov.

De data aceasta antrenorul Ilie 
ericitoru a trimis în teren o for
mație omogenizată, gata să facă 
orice pentru a-și recîștiga încre
derea spectatorilor. Și într-adevăr 
echipa a prestat un- joc frumos, 
încă de la început s-a observat că 
lupenenii joacă bine, că știu să 
construiască atacuri, dar parcă to
tuși ceva lipsea — jucătorul care 
să înscrie goluri. Acest lucru i se 
pretindea lui Șoptăreanu care din 
minutul 7 și pînă în minutul 22 a 
ratat 
mân. 
buie 
și-a

Așadar, la prima întâlnire pe ritate. Iar speranțele aoastro într-o 
teren propriu cu jucătorii noștri 
am avut și prima satisfacție: ap 
învins. E drept, nu la scorul ia care 
ne așteptam și la care, prin prisma 
jocului, aveau dreptul, Șă nu ui
tăm însă faptul eă nici adyersarii 

A marcat: nu erau o echipă de mina a doua, 
Ne este încă vie în memorie partida 
din campionatul trecut cînd Farul a 
reușit să obțină, la Petroșani, un 
meritat meci egal, Anul acesta 
Farul a început campionatul tare. 
Jucătorii constănțeni știu să joace 
la fel de bine și în deplasare ca și 
acasă. Deci, un meci foarte greu. 
Iată d® ce victoria obținută, fie și la 
un scor minim, trebuie apreciată 
ca atare. Aplauzele obținute de 
jiuliști la sfîrșitul partidei sînt me-

nu mai puțin de 6 ocazii. In 
17 acesta, cu gîndul că tre
să maree el și nu altul, nu 
văzut coechipierii aflați în

poziție ideală de a înscrie și nici... 
poarta pe lîngă care a tras. Pri
mul gol „cade“ în min. 42. Am- 
bruș îl pune în posesia mingii pe 
Cărare, acesta șutează la poartă, 
Kovalic respinge și mingea este 
reluată puternic din voie de către 
Cotroază. Gol! La explozia de în
curajare a celor din tribune, lu- 
penenii s-au aruncat și mai fur
tunos în luptă. Ocazia cea mai ma
re de a înscrie âu avut-o gazdele în 
min. 57. Șoptăreanu a tras de a- 
proape, portarul a plonjat și a res
pins, Sima a tras din nou în poar
ta goală, dar mingea s-a lovit de 
doi apărători și a revenit în teren. 
Un alt șut necruțător dar mingea 
s-a lovit de Horja și a ricoșat spre 
Cotroază care, neatent, a trlmis-o 
pe lîngă poartă. In min. 77 tabela 
de marcaj se schimbă din nou. In 
urma unei combinații intre Pre- 
cup — Cărare — Cotroază, ulti
mul înscrie peste portar. Nu du
pă mult timp brașovenii au oca
zia de a reduce din handicap prin 
atacul întreprins de Ciupa, Vătav 
și Selimeși. In min. 85 Cărare lan
sează în atac pe Precup și acesta 
în continuare pe Cotroază care 
șutează imparabil. Este cel de-al 
treilea gol marcat de același Co
troază, care prin jocul său a cu
cerit simpatia publicului.

Victoria lupenenilor este incon
testabilă și sîntem tentați să cre
dem că a început revirimentul 
mult așteptat. In atenția jucăto
rilor și a antrenorului trebuie să 
stea în continuare cîteva probleme 
esențiale: practicarea unui joc în 
mișcare și viteză, dezvoltarea re
zistenței fizice generale, a preciziei 
șuturilor la poartă. Sînt cîteva con
diții stringente 
rezolvate pentru 
țină rezultate și 
ciurile viitoare.

care vor trebui 
ca echipa să ob- 
mai bune în me-

Val COANDkAȘ

„Turul României** 
a XVI~a

Astăzi se dă startul în cea de-a 
XVl-a ediție a rx>pularei compe
tiții cicliste de fond „Turul Ro
mâniei".

La ediția din acest an participă 
64 de concurenți dintre care 35 
de rutieri străini din șapte țări: 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, R. D. Germană, Olan
da și Suedia.

Participanții la „Turul Româ
niei" vor avea de parcurs un tra
seu Jn lungime de peste 1 600 km 
impărțiți în 18 etape. (Agerpres)

M liPMl — 
Proireul [minte; 22-13

Sîmbătu seara pe ringul insta
lat în sala de aport din Lupeni a 
avut loc întîlnirea amicală dintre 
Minerul Lupeni și Progresul Ca
ransebeș.

După o partidă demonstrativă, 
au urcat pe ring, în cadrul cate
goriei muscă, Narifa Petre șl Mă
reț Constantin, Ambii Sportivi au 
boxat lent, fapt pentru care juriul 
a declarat meci nul.

In cel de-al doilea meci al galei, 
al „cocoșilor", s-au întîlnit Curta 
Octavian și Lupșa loan. Avînd
— îl—T—I - 
Octavian și Lupșa 
atuul alonjei. Curta a reușit să-și 
asigure cite un mic avantaj în 
fiecare rundă, învingîndu-și adver
sarul la puncte.

Partida dintre Prunea Pantelie 
și lanișel Petru, categoria pană, 
a fost cîștigată de Prunea,

Tot în limitele categoriei pană 
s-au întîlnit Pașitoniu Petru cu 
Iurcic VoșiZe, .Lupeneanul a boxat 
mai eficace, punctîndu-și metodic 
adversarul, dar a fost dezavanta
jat de juriu, care, spre stupefacția 
tuturor, a declarat meci nul.

Cei doi „ușori" Șmtguleț loan 
și Cornea Octavian au boxat în 
limitele unei sportivități depline. 
Șmiguleț a, luptat cu mai multă 
hotărîre, reușind victoria,

Cunoscînd o singură tactică de 
luptă, atacul, semimljlociul Po
pescu Toma nu s-a înspăimîntat 
de „directele" lui Chiflceac Nico
lae, învingînd categoric.

Mult așteptată a fost evoluția 
campionului nostru regional Mo
ran Petru. Chiar din primele mi
nute ne-am dat seamă că meciul 
va fi greu. Moraru pornește vije
lios la atac, lovind puternic. Pe- 
truța Nicolae încearcă să-și tem
pereze adversarul dar nu reușește 
pierzînd la puncte în fata boxeru
lui din Lupeni.

In ultimul meci, la aceeași ca
tegorie — mijlocie mică — Vlad 
Grigare a fost învins la puncte de 
către Popa Petru.

La această gală amicală, la fel 
ca și la celelalte, boxerii antre
norului Nicolae Barbu s-au com
portat bine, au dovedit multă vo
ință pentru a cîștiga, au acumulat 
noi cunoștințe oare le vor fi de 
folos în viitor.

C. VALURI Li

comportare și mai bună în viitor, 
sînt justificate. Ne-a plăcut îndeo
sebi prima repriză. A fost O re
priză care ar putea căpăta, pentru 
jucătorii noștri și portarul eon- 
stănțean, nota de excelent. Am a- 
sistat la un duel necontenit între 
impetuoasa noastră înaintare și te
nacele și vigilentul Uțu, Vigilența 
acestuia a putut fi păcălită o sin
gură dată. In rest... în rest a fost 
excepțional, Pentru că dacă nu era 
acest înger păzitor al porții con- 
stănțepe, scorul putea lua proporții. 
S-au tras atîtea șuturi pe spațiul 
porții în prima repriză cîte 
n-am văzut altădată la un 
meci întreg. S-a tras din toate 
pozițiile: de la'distanță și semi- 
disțanță, din apropiere și chiar de 
la un metru. Uțu a ieșit întotdeauna 
ca din, pămînt. Și a apărat straș
nic. Constăpțenii au de ce-l feli
cita. Chiar dacă în mîn. 42 a fost 
făcut și el grogy. Faza din care s-a 
înscris golul s-a desfășurat atît de 
neașteptat îneît ne-a surprins și pe 
noi, spectatorii. L-a surprins șl pe 
Uțu. După ce minute în șir lonescu, 
Libardi, Peronescu, Achim, Sandu 
și chiar Stoker și Talpai, veniți din 
urmă, au șutat uneori de-a dreptul 
năprasnic, golul a venit cînd ne aș
teptam mai puțin. Mai erau trei 
minute pînă la sfîrșitul reprizei. Și 
aproape că ne epuizasem speranțele 
de a vedea vreun gol cînd imprevi
zibilul s-a produs. O minge pri
mită de Toia. este transmisă lui 
Achim, acesta îl vede în careu liber 
pe Libardi, o pasă și Libardi reia 
fulgerător cu capul pește Kozka și 
pe lîngă Uțu, rămas simplu spec
tator la această fază. In tribune ca 
și pe teren bucurie, entuziasm. Go
lul care plutise pînă atunci în aer 
venise neașteptat, consfințind su
perioritatea categorică și de pînă 
atunci a jiuliștilor, Și astfel s-a în- 
cheiat o primă repriză de fotbal 
clasic, deosebit de spectaculos în 
care întreaga noastră echipă ne-a 
îneîntat. Farul nu expediase decît 
două șuturi pe spațiul porții dar, și 
acestea fără a-l pune în dificultate 
pe Zamfir.

După pauză, împotriva așteptă
rilor, echipa Jiul n-a mai prestat 
același joc excelent din prima re
priză. Accidentarea lui lonescu a 
scăzut vizibil potențialul înaintării, 
înlocuitorul lui, Covaci, jucînd ne
convingător. Și curios, constănțenii 
deși aflați în inferioritate nume
rică pe teren (Pleșa accidentat pă
răsește terenul după ce în min. io 
Mareș părăsise și el terenul aeuzînd 
0 întindere și fiind înlocuit cu 
Dumbravă) controlează acum mai 
bine mingea, reușesc să echilibreze 
jocul și au. cîteva ocazii de a egala. 
Cea mai mare o irosește lancu în 
min. 70 cînd singur cu Zamfir șu
tează în bara verticală jos, mingea 
îi revine, un nou șut puternic, de 
data aceasta în Zamfir care prinde 
cu dificultate. Desigur că în acest 
timp nici jucătorii petroșăneni nu 
au stat cu mîinile în eîn. Ei au 
inițiat mai multe atacuri destul de 
periculoase oprite însă de excep
ționalul Uțu, Firește atacurile jiu- 
liștilor n-au mai avut aceeași 
cursivitate, Incisivitate și spectacu
lozitate ca cele din prima repriză. 
Ilalfla. vădit obosită după efortu
rile din prima repriză, n-a mai îm
pins jocul înainte înaintarea n-a 
mai încercat acea țesătură fină de 
pase. Acest lucru ne îndreptățește 
să atragem atenția asupra unei 
metehne mai vechi a echipei noas
tre și anume, condiția fizică La 
acest capitol se pare că echipa Jiul 
nu este încă bine pusă la punct 
Așa se explică scăderile manifes
tate în repriza secundă. Oricum 
însă, victoria echipei Jiul este pe 
deplin meritată. Și așa cum arătam 
mai sus, dacă nu se rata așa de 
mult, mai ales în prima repriză, 
iar constănțenii nu aveau în Uțu 
un zid prin care greu se poate 
trece, scorul era mult mai mare. 
Au jucat: JIUL : Zamfir — Talpai, 
Georgevici, Stoker. Stoichitoiu — 
Sandu, Tola — Achim — Libardi. 
lonescu (Covaci), Peronescu. FA
RUL : Uțu — Georgescu, Tîlveseu; 
Mareș (Kozka), Pleșa (Dumbravă) — 
Antonescu, Kozka (Zamfir) — Zam
fir, lancu, Tufan, Kallo.

C. COTOȘPAN

Un nou atac la poarta oaspeților și o noua intervenție salu
tară a portarului Uțu.
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Din nou campioni 
ai tării

Timp de 3 zile . pe lacul 
Ghiol de la Mamaia, s-a desfă
șurat etapa, finală a campionatului 
republican de navomodele, la care 
S-au întrecut cei mai buni con
structori de navomodele din țară. 

Reprezentanții regiunii Hunedoa
ra, între care s-au număraț cinci 
sportivi de la Asociația sportivă 
„Preparația Petrila" (Ciortan Lau- 
rențiu, Ciortan Irina, Kis Tiberiu, 
Cszaszar Friderich și Pop Ștefan) 
și doi de la Sebeș, au reușit și de 
data aceasta, să cucerească titlul 
de campioni pe echipe. Intre cei 
care și-au adus un aport substan
țial la acest frumos succes cităm: 
Kis Tiberiu — locul I la hidrogli- 
soare 2,5 cmc, Ciortan Lauretițiu 
— locul I hidroglisoare 5 cmc, 
Cszaszar Friderich locul II teleghi
date și Ciortan irina — locul III 
la veliere, . .

Deși condițiile de concurs nu 
au fost deloc favorabile, după 
cum se vede sportivii noștri au 
depus eforturi serioase pentru a 
nu ceda locul I deținut de cîțiva 
ani consecutiv. Pentru aceasta noi 
ținem să-i felicităm și să le urăm \ 
noi succese.

I. BALOI 
activist C.S.O.

Ponorul Vața — 
Utilajul Petroșani 
W-W (10-8)

Duminică, 10 septembrie, s-au 
disputat primele partida din re- , 
turul campionatului regional de 
handbal. In cadrul primei etape, 
echipa care ne reprezintă orașul 
în această competiție — „Utilajul" 
Petroșani — a evoluat la Vața în 
compania echipei „Ponorul".

După un joc de o factură teh
nică mediocră, in care au predo
minat de ambele părți greșelile 
de apărare, întîlnirea a dat cîș- 
tig de cauză echipei locale „Po
norul" care. în final, a învins for
mația oaspete eu scorul de 17—15, 
la pauză 10—8.

Din formația „Utilajul" 
marcat Drig Constantin 
luri), Kloos H. (3 goluri) 
rul Pop Șimion,

In această întâlnire.
Utilajul a fost lipsită de aportul 
a doi titulari dintre care unul — 
Ion Constantin — suspendat pe o 
etapă.

In cadrul etapei a Il-a, la 17 
septembrie, pe terenul de handbal 
din localitate, „Utilajul" va primi 
vizita echipei „Minerul" din Ani- 
aoasa. rri.; -'ci?

s-au re-
(11 go- 

si porta-

formația

CITA DUMITRU

hampbal §Coala sportivă — Voința Sighișoara 8-10
Hotărît lucru. Echipa de hand

bal a Școlii sportive a avut dumi
nică „ghinion". Toate mingile ex
pediate de fete ocoleau poarta ad
versă. Dar a da vina numai pe 
ghinion pentru eșecul suferit pe 
teren propriu ar fi o greșeală. Să 
recunoaștem cinstit: Echipa de 
handbal Voința Sighișoara a fost 
mai bună. In partida desfășurată 
în compania reprezentativei Școlii 
sportive din Petroșani, sighișoren- 
cele au practicat un joc mai bun, 
au dovedit un plus de maturitate 
și experiență, și-au pregătit înde
lung atacurile, iar șuturile lor 
și-au găsit aproape da fiecare dată 
ținta. In schimb echipa de hand
bal a ȘcoHi sportive, deși benefi
ciază de aportul câtorva jucătoare

talentate, nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor. Contraatacurile lor au 
mers uneori cu încetinitorul, pa
sele au fost nu de puține ori gre
șite, iar șuturile... fie că au întâl
nit portarul, fie că au întâlnit ba
rele. De aici concluzia. Trebuie e- 
xersat mult, foarte mult în ceea 
ce privește transmiterea paselor 
și precizia șuturilor.

Chiar în minutul al doilea al 
jocului Școala sportivă, prin Dpm- 
șa, ratează un 7 metri, prevestind 
parcă alte ratări care aveau să 
urmeze pe parcursul partidei fie 
de la 7 m, fie din poziție deosebit 
de favorabilă de a înscrie. Și iată 
că m minutul următor sighisoren- 
cele deschid scorul prin Onofras Lucrurile însă nu s-au întîmplat 
(jucătoarea cu nr. 13) cea mai bu-

nă. Lia Barabaș are ocazie să e- care iau conducerea sînt sighișo- 
galeze. Aflîndu-se singură cu por- rencele. Ele majorează scorul la
tărlța trage în aceasta. Peste alte 4—3, apoi la 5—3. Două șuturi ale
cîteva minute figura se va repe- Ini Domșa, dintre care unul de la 

7 metri, aduc din nou egalarea pe 
tabela de marcaj dar nu și în joc. 
Pentru că jucătoarele de la Voința 
continuă să aibă inițiativa și con
duc cu autoritate astfel că scorul 
le este în permanență favorabil: 
6—5; 7—5; 7—6; 8—6; 9—6. Pînă 
la sfârșit, echipa din Sighișoara 
mai înscrie un gol, iar petroșănen- 
cete două, astfel că scorul final 
devine 10—8 pentru oaspete, Vic
toria oaspeteior a fost pe deplin 
meritată.

ta. Egalarea survine în min. 11 
prin Mureșan. Handbalistele de la 
Voința iau din nou conducerea cu
2— 1 și apoi cu 3—1. Petroșănen- 
cele trec printr-o perioadă critică. 
Iși revin însă și egalează, astfel 
că prima repriză se termină cu
3— 3.

Spectatorii așteptau ca pauza să 
aducă și revirimentul dorit: Școala 
sportivă să atace mai decisiv, să 
construiască mai bine atacurile și 
mai ales să-și regleze șuturile.

ața. Ca și_ in prima repriză, cele C. AD. MEDIANI



0 situație nesatisfâcătoare, 
care trebuie urgent redresată I

(tfrmara dim pag. 1) tive industriale importante. Prin
tre acestea sînt: depozitul de ma

in încheierea ședinței au luat cu- teriale lscroni, turnul și mașljia de 
vîntul tovarășii Bîrsan Traian, ad- extracție Lonea II. s...........
junct al ministrului Minelor, Roș
ea Nicodim, secretar al Comitetu
lui regional de partid Hunedoara, 
Pîinișoară Titus, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani. Vorbitorii au făcut propuneri 
prețioase, au indicat soluții pentru 
rezolvarea diferitelor probleme, au 
propus măsuri eficiente pentru 
îmbunătățirea activității șantierelor 
pe lunile următoare, subliniind că 
stă în puterea colectivului T.C.M.M. 
să încheie cele 8 luni cu o reali
zare de 75 la sută din planul anual, 
că rămînerile în urmă, printr-o 
concentrare deosebită a forțelor, 
pot fi recuperate, iar sarcinile de 
plan pe 1967 realizate.

Datorită îndrumărilor prețioase în. 
legătură cu conlucrarea dintre con
structor și beneficiar, pînă la 20 
septembrie se vor putea pune în re
cepție și prelua o seamă de obiec-

*J, stația de ven
tilatoare Lonea I, depozitul de car
buranți, iluminatul exterior și plat
forma pentru depozitul de lemne — 
Djlja, stația turbo-compresoare — 
Lupeni, pasarela C.F.N. — Petrila 
și alte obiective care sînt termi
nate de constructor, avînd restanță 
doar unele remedieri pretinse ul
terior de beneficiar șl care prin- 
tr-un efort comun pot fi lichidate, 
îndrumări valoroase au fost date și 
pentru rezolvarea upon probleme 
legate de asigurarea terenurilor li
bere pentru șantiere, de pregăti
rea temeinică a lucrului pentru 
perioada de iarnă, de asigurarea 
din timp a fronturilor de lucru 
pentru obiectivele prevăzute pentru 
trimestrul I al anului 1968, cînd vor 
trebui realizate 25 la sută din sar
cinile planului anual,

A fost subliniată necesitatea in
tensificării preocupării pentru con-

dlțlile de trai-cazare, transport, 
cantină —, ale constructorilor de pe 
șantiere în scopul stabilizării e- 
fectiveior, un mai temeinic interes 
pentru respectarea normelor de 
protecție a muncii și prevenirea ac
cidentelor, gospodărirea cu grijă a 
materialelor și folosirea intensă 
a utilajelor, o temeinică organizare 
a procesului de muncă pe fiecare 
lot și punct de lucru

S-a subliniat că colectivul de 
constructori al Grupului de șan
tiere T C.M.M. Vale» Jiului are 
condiții ca printr-o concentrare și 
organizare mai bună a foițelor, prin 
folosirea tuturor rezervelor interne, 
să recupereze rămînerile în urmă 
și să realizeze integral sarcinile de 
plan.';/;/'

LA CITITORI
își face o părere nu prea lău
dabilă despre conducerea a- 
cestei unități și chiar despre 
gospodarii orașului nostru.

KOVACS IULIANA 
casnică

pentru

Lung e drumul pin’ la Jiu
Sfârșit de august, Zi 

frumoasă. Lîngă groapa 
de cenușă de la Paro- 
șeni, chiar pe drumul 

[ i^e se construiește pen- 
' tru mină, am surprins 
o discuție intre niște 
șoțârle și melci.

— Cînd au început 
lucrările, aici, prea 
ne-am speriat. S-au 
pus ei, oamenii, dragă 
surato, să miște pie
trele. Hidicau bolova
nii cum am ridica noi 
cu spatele o așchie...

^-i aruncau... Dă- șopîrlă în discuție, 
deau și după noi. Bi- _ Așa-i, cum spu
ne știi cum fugeam, neți, nimic de zis. 
de ne sfirîiau picioa
rele. Căutam alt adă
post. Tpt neamul nos
tru era îngrozit. Cînd 
ăăsă au început să 
‘facă șcarpa și am vă
zut că bolovanii 
„așezați" cu lama 
dozerului și că 
betonul nu e pus 
mai cum văzusem noi 
în altă parte și că lu
crează „care cum 
vrea", ne-am liniștit...

In acest timp, cu a 
„iuțeală" ce întrecea 
pînă și pe cea a lu
crătorilor de aici, ai 
lotului de poduri Is- 
croni, s-a apropiat un 
melc, Deși, de obicei, 
nu e deloc vorbăreț, 
de data asta nu se 
putu stăpîni. A inter
venit în discuție.

— Și pe noi, melcii, 
ne-au izgonit tot ei,

Atunci cînd au început pietriș din albia rîu- 
săparea pilelor și a lui nu l-ar fi putut în- 
culeelor pentru podul trece. Deh, mașina aș- 
prevăzut să treacă pes- tepta la încărcat, iar 
te Jiu. Dar vorba ta, 
șopîrlo, aici 
merg extrem 
cet. Așa că 
motive de îngrijorare.

lucrările 
de in- 

n-aveam

Interbeni cealaltă

Dar acum, haideți să 
ne dăm la o 
apropie un 
compresor.

— Fi pe

parte. Se 
cilindru

pe drum era oprită de 
două ori: pontată o 
dată de o femeie, apoi 
repontată, după cîteva 
zeci de metri, de altă 
femeie. Și-n cele din 
urmă nu mai voiau 

N nici încărcătorii și nici 
țț șoferul să facă nici 

un metru: era ora me
sei, trecuseră peste 100 
de minute 
trebuiau să 
ei. Dar, de 
nici nu li
măcar mîncarea. Așa 
că melcul ajunse 
Jiu, 
trtș.

de <And 
mănince și 
la cantină 

se adusese

la 
mașina cu pie- 
ba. -

P. BREBEN

sânt 
bul- 
nici 
toc-

pace ! — 
interveni prima șo- 
pîrlă. Pînă o ajunge 
la noi, putem dormi 
citeva ceasuri. Iaca o 
să-l trag un somn,..

După aceea, șopîrla 
se Întinse la soare, in 
mijlocul drumului 
Cealaltă se furișă prin- .
tre pietrele din șcarpă. cate șopîrlele #» mei
lor melcul o porni oii.:. De altfel, vă spun 
de-a lungul celor vreo dv. chiar un secret, 
sută de metri cit ținea Șopîrla' aceea n-a mai 
acest drum, zicîndu-și fost deranjată din 
„Lung e drumul pîn'la somn de atunci. Mei-, 
Jiu". Mergea încet. 
Trecea pe lingă oame
nii de aici care cărau 
pietre CU roaba și pre
parau betonul manual. 
Dar nU se oprea, îna
inta. O mașinii ce căra

S, Din curiozita-P. .
te, tov. ing. Crețu Du
mitru, șeful lotului va 
mai trece pe aici. Știm 
asta. Doar și noi l-am 
mtilnit aici. De aceea 
îl rugăm să vegheze ca 
nu cumva să fie eăl-

cui a făcut cale în
toarsă. Pe mijlocul 
drumului. Și se pregă
tește de altă cursă. 
Așa că, vă rugăm fiți 
amabil și dați-i întîie- 
tate!

In Livenii lui Enescu
(Urmare din pag. 1)

pe trei virtuoși ai viorii! 
George Enescu, David Oistrah, 
Yehudi Menuhin.

Pășim în tăcere în camera 
de lucru a marelui muzician. 
Aici, cînd se întorcea din lun
gile sale călătorii, a creat a 
parte din vasta sa operă.

La căsuța lui Enescu din 
Liveni vin iubitori ai muzicii 
din țară și de peste hotare. 
Aproape 30 000 de vizitatori 
au trecut pragul acestei căsu-

țe modeste. Mulți și-au expri
mat in cartea de impresii ad
mirația pentru cel mai mare 
muzician român.

In curtea casei, intre meni 
pe care i-a iubiț așa de mult 
in copilărie se află statuia cu 
figura muzicianului puțin a- 
plecată spre dreapta, figură/ 
devenită atît de familiară. Pe 
soclul ei, săpate in aur, cu
vintele : „Mi-am slujit țara 
cu armele mele: pana, vioa
ra, bagheta".

CINEMATOGRAFE
13 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Zodia fecioarei; Republica: Hiper
boloidul inginerului Garin; Sta
dion : Zodia fecioarei; PETRILA : 
Relaxează-te dragă; LONEA — 
Minerul : Compartimentul ucigași-

lor; VULGAN: Elena din Troia; 
LUPENI — Cultural: Pentru un 
pumn de dolari; BARBATE^ ; Di
minețile unui băiat cuminte; URI
CAN 1 : Reîntoarcerea pe pămînt; 
PAROȘEN1 : Jandarmul din Saint 
Tropez.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

TELEVIZIUNE
12 septembrie

13,00 In direct.,. Emisiune e- 
conomică.

18.30 Pentru copii: „Cline, 
cline — sună clopoțelul".

19,00 Pentru tineretul școlar: 
1001 de întrebări.

19.30 Telejurnalul
19,50 Buletinul

de seară, 
meteorologic. 

20,00 Al IV-lea Concurs și 
internaționalFestival

„George Enescu" —: 1967.
„Oedip" de George E- - 
nescu. Transmisiune de 
la Opera Română. in 
pauze filmele documen
tare : Agenda Festivalu
lui. — Poșta televiziunii.

23,30 Telejurnalul de noapte. 
23,40 închiderea emisiunii.

Aflux 
de turiști 
străini

Bucurîndu-se de vremea însori
tă a acestei luni, zilnic continuă 
să sosească în țara noastră noi 
grupuri de turiști de peste hotare. 
Sute de turiști veniți din Bulga
ria, Cehoslovacia, Polonia, Un.iu-.,, 
nea Sovietică sînt, oaspeții Capi
talei, ai orașelor Brașov, Sibiu, 
Pitești și ai stațiunilor de pe lito
ralul Mării Negre. ' /

200 de turiști din R. D. Germa
nă au în programul lor vizitarea 
Bueureștiului și a stațiunilor Pre
deal și Poiana Brașov. Șînt aștep. 
tata să sosească numeroase gru
puri de turiști din Anglia, Franța 
și s.u.A,, în al căror itinerar fi
gurează popasuri în București, 
Brașov, Piatra Neamț, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Sibiu, 
Tg. Mureș, Sinaia și Mamaia. Din 
Stockholm, vor sosi, de aseme
nea, prin intermediul O.N.T. mem
bri ai Asociației de prietenie sue- 
dezo-române, care vor străbate di
ferite zone turistice ale țării noas
tre, ' / g

(Agerpres)

s

SCRISORI DE
In magazin 
al în agatele lai

Pînă acum doi ani, în ora
șul Uricani nu aveam un ma
gazin corespunzător
desfacerea legumelor și fruc
telor. Acum există. Și încă 
unul frumos în care buna a- 
proyiztonare și deservirea ca 
și curățenia merg mină în 
mînă. •

Dar ce-i în magazin și ce-1 
în spatele lui...:

Spațiul rezervat pentru de
pozitarea ambalajelor maga
zinului O.O.V.L.F. nr. 23 nefi- 
ind împrejmuit, apare, în fa
ța trecătorilor de pe aleea si
tuată în spatele unității res
pective, cu o înfățișare care 
strică estetica orașului nostru- 
Se văd lăzi și butoaie goale, 
reelpienți cu resturi proveni
te din curățirea mărfurilor.

E un aspect yrît care am 
dori să dispară pentru că cine 
ne vizitează orașul și-1 vede

li mătură așteaptă
In stația de autobuze Paro- 

șeni, o mătură stă aruncată 
sub, o bancă „la adăpost". Aș
teaptă să fie utilizată cam de 
multă vreme. In jur, peste 
stratul vechi de praf și de 
murdărie se depune altul.

O fi în concediu întreg per
sonalul secției salubritate a. 
I.C.O., sectorul Vulcan, care 
ar trebui să se ocupe de ■ cu
rățenia orașului și deci și de 
acest punct? Sau cunoaște 
cumva conducerea I.C.O. Pe
troșani un alt motiv pentru 
care mătura din locul mai sus 
menționat nu este folosită ?...

IORDACHE IULIAN 
constructor

Exploatarea minieră Aninoasa
cu sediul în comuna Aninoasa, str. Wtaei nr. 1

angajează prin concurs

miner principal 
maiștri electro-meeanici
maistru

Concursul sa va ține Ia 
de 15 septembrie 1907, orele

sediul E. M. Aninoasa tn ziua
8,00.

Salarizarea, in conformitate cu H.C.M- 1 116/1965.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul personal
din cadrul E. M. Aninoasa.

ANUNȚ
T.A.P.L Petroșani recrutează candidați pen

tru Școala tehnică de comerț — secția contabi
llfafe — din Crțiova, cu durata de 2 ani.

CONDIȚII : absolvenți ai liceelor teoretice, 
cu și fârâ examen de bacalaureat, avînd vîrsta 

maximum 25 ani.
Informații suplimentare la serviciul personal 

al întreprinderii» zilnic între orele 7 — 15,30.

Conducerea I. C. 0. Petroșani
anunța

Din cauza debitului redus, în orașul Petroșani apa potabilă 
va fi închisă de la orele 20—6,

PROGRAM DE RADIO
13 septembrie

rete; 12,35 Da la fluier la marile an
sambluri folclorice; 13,00 RADIO
JURNAL; 13,13 Succese ale muzicii 
ușoare; 13,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat:

PROGRAMUL I ; 6,00 RADIO
JURNAL, Sumarul presei; Sport;
6.20 Radio-publicitate; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRI; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 8.00 Tot înainte;
8.20 MOMENT POETIC; 8,25 La 14,00 Trio-uri vocale de muzică 
microfon, melodia preferată; 9,25
Sfatul medicului; 9,30 Do ia mun
te, la mare; 10,10 Curs de limba 
franceză; 10,30 înregistrări de ia 
cel de-al IV-!ea Concurs interna
țional „George Enescu** — 1967;
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Cronica economică; 11,18 Parada

ușoară; 14,15 De CE? DE UNDE? 
DE CÎND ?; 14,30 Muzică ușoară; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 
ACTUALITATEA LITERARA; 15,20 
Muzică populară; 15,40 Radio-pu
blicitate; 15,50 Muzică ușoară; 18,00 
RADIOJURNAL Sport; 16,15 Tineri 
soliști de muzică ușoară; 16,30 Se- 

soliștilor și a orchestrelor de mu- lecțiuni din operete; 16,45 Muzică 
zică ușoară; 12,00 Muzică ușoară populară; 17,10 Călătorie în istoria 
românească; 12,15 COORDONATE civilizației; 17,40 Lucrări de Tiberiu 
CULTURALE; 12,25 Arii din ope- " " ' “ ”Brediceanu; 18.00 BULETIN DE

ȘTIRI; 18.05 Uzina văzută dc a- 
proape; 18,25 Formațiile Florea 
Mihai și Gherase Puică; 18.40 STU
DIUL PRIVIND DEZVOLTAREA 
ÎNVĂȚĂ MÎNTULUI SUPERIOR. 
Opinii, sugestii, propuneri; 19,00 
Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA; 
20,30 O melodie pe adresa diiDW*ea- 
voastră; 20,50 Doi interpret» ai fol
clorului nostru : Maria 8w*u și Jteto 
Iovănescu; 21,05 ATRNTWNK PĂ
RINȚI !; 21,35 MetetHi-cwazte;
22,00 RADIOJURNAL Sport; 2*1,15 
De la un ctatee ta rtW; S2<* 
MOMENT POETIC; rt.Xl Wwturne 
instrumentate; 23*» IftowMtoi mu
zical; 24,00 MULCTIN' »** ȘWmt; 
0,05 Melodiile nopții; 2jM-3,«0 BU- 
LEHN DE ȘWRI.



La Istanbul s-a deschis

Conferința Comisiilor naționale 
pentru U.N.E.S.C.O. din țările
balcanice și scandinave

ANKARA 11 (Agerpres). — La 
Istanbul și-a deschis lucrările cea 
de-a treia conferință subregională 
a Comisiilor naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. din țările balcanice 
Și scandinave. La lucrările confe
rinței participă reprezentanți din 
Bulgaria, Grecia, Turcia, Iugosla
via, Finlanda, Islanda, Norvegia, 
Danemarca și Suedia. Țara noastră 
este reprezentată de Andrei Oțe
tea, președintele Comisiei națio
nale române pentru U.N.E.S.C.O., 
și de Claudiu Ionescu-Bujor, di
rectorul ! secretariatului comisiei. 
Pe ordinea de zi a conferinței fi
gurează o serie de probleme prin
tre care examinarea rezultatelor 
lucrărilor comisiilor naționale pen
tru U.N.E;S.C.O. în perioada care 
a trecut de la cea de-a doua con
ferință, care și-a desfășurat lucră-

„Surveyor-5" 
a aselenizat 
pe Lună

PASADENA 11 (Ageipres). 
Sonda lunară americană „Sur- 
veyor-5" a aselenizat luni la 
ora 0,46 G.M.T. Administra
ția națională pentru proble
mele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a precizat că rachetele de 
frînare au fost puse în func
țiune cînd sonda se afla la 
1 320 m de Lună. In pofida 
pierderilor de heliu interveni
te în urma defectării supapei 
unui rezervor — pierderi ca
re au făcut să se creadă că 
sonda se va prăbuși pe Lună 
— aselenizarea a decurs în 
condiții normale.

La aproximativ două ore 
după aselenizare, „Surveyor-.5“ 
a început fotografierea supra
feței lunare. Primele imagini 
recepționate de N.A.S.A/Ânfă- 
țișează un suport al 'sondei, 
precum și peisajul din jurul 
acesteia.

După cîteva încercări preli
minare, care vor dura trei 

! zile, va fi pusă în funcțiune 
și instalația destinată să e- 
fectueze o analiză electrochi- 

. mică a solului lunar.

CEL MAI GREII 
ATOM

(Ager-
Comî-

atomică

WASHINGTON 11 
preș). — Președintele 
siei pentru energia 
din S.U.A., dr. Glenn Seaborg,
a anunțat sîmbătă descoperi
rea celui mai greu atom care 
a putut fi vreodată observat. 
Atomul este un izotop al ele
mentului 101 — Mendelevium
— avînd 258 u.a.m. (unități de 
masă). Izotopii unui element 
se deosebesc numai prin nu
mărul neutronilor din nucle
ele lor. Cel mai greu atom, 
observat anterior acestei des
coperiri, a fost un 
elementului 100 —
— avînd 257 u.a.m.

Noul atom greu a
dus prin bombardarea 
mentului Einsteinium cu ioni 
de Heliu, în acceleratorul li
near de ioni grei de la labo
ratorul de radiații Lawrence 
din Berkeley. 

izotop al 
Fermium

fost pro-
ele-

PETRE POPESCU
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rile la Sofia în anul 1963; elabo
rarea planului activității comune 
în cadrul U.N.E.S.C.O. a țărilor 
balcanice și scandinave în vede
rea îndeplinirii programului pe a- 
nul 1967—1968; elaborarea planu
rilor de participare a țărilor bal
canice și scandinave la anul in
ternațional al drepturilor omului, 
ocrotirea și restaurarea monumen
telor de cultură și istorice în ță
rile balcanice și scandinave; acti
vitatea comisiilor naționale ale ță
rilor balcanice în domeniul cer
cetărilor seismologice.

Conferința subregională a Comisi
ilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
din țările balcanice și scandinave 
își va continua lucrările pînă la 
16 septembrie.

ALEXANDROPOLIS Ol (Ager
pres). — In orășelul grec de fron
tieră Alexandropdlis ș-au încheiat 
convorbirile dintre premierii Gre
ciei și - Turciei, Constantin Kollias 
și Suleyman Demirel. La sfîrșitul 
convorbirilor a fost dat publicită
ții un comunicat comun, în care 
se arată că interlocutorii „au că
zut de acord să continue pe căi 
adecvate explorarea posibilităților 
de apropiere a punctelor lor de 
vedere asupra problemei Ciprului. 
Ei au recunoscut, de asemenea, 
necesitatea de a lua măsuri po
trivite pentru a împiedica spori
rea tensiunii în Cipru și de a con
tinua eforturile depuse în vederea 
găsirii de comun acord a unei 
soluții pașnice".

REFERENDUM Șl IMPLICAȚIILE SALE 
niol a interzis aviației civile en
gleze Să folosească spațiul său ae
rian, creînd dificultăți transportu
rilor, mai ales de turiști, spre A- 
frica. Firește, cea care a avut cel 
mai mult de suferit de pe urma a- 
cestei dispute, a fost populația lo
cală. Celor aproximativ 6 000 de 
muncitori spanioli, care lucrează în 
Gibraltar, Ie-a fost interzisă trece
rea graniței, a fost întrerupt trafi-

prin referendumul or- 
de autoritățile engleze,

După cum s-a anunțat, 12 138 de 
cetățeni din Gibraltar din cei 12 237 
cu drept de vot, s-au pronunțat 
duminică, 
ganizat 
pentru menținerea în continuare a 
legăturilor acestei „stînci" cu An
glia. Referendumul cerea popu
lației multinaționale a peninsulei 
să se pronunțe pentru menținerea 
acestor legături, sau în favoarea 
alipirii Gibraltarului la Spania 
Agenția France Presse a anunțat că 
scrutinul a fost despuiat în fața u- 
nei comisii speciale a Commor.- 
weathului, formată din reprezen
tanți ai Kenyei, Nigeriei, Jamaicăi 
și Noii Zeelande.

După 250 de ani de ocupație, dis
puta dintre Anglia și Spania s-a 
transformat în ultimul timp într-un 
adevărat război __ __________
a luat o formă și mai acută după 
întreruperea tratativelor din luna 
mai a acestui an, cînd Marea Bri- 
tanie a anunțat că renunță la tra
tative pentru a organiza un refe
rendum în peninsulă. Ca răspuns

cui rufîer între Spania și Gibraltar 
și sistată aprovizionarea cu măr
furi spaniole.

Guvernul spaniol a adus nu de 
mult problema Gibraltarului în fața 

al nervilor. Criza Comitetului O.N.U .pentru decolo
nizare (Comitetul celor 24) Repre
zentanții spanioli au acuzat guver
nul englez de nerespectarea rezolu
ției O N.U. din 1965, prin care se 
recomanda inițierea de tratative în
tre Anglia și Spania pentru deco

la această inițiativă, regimul de la Ioni zarea peninsulei. Rezoluția nu 
Madrid a început o puternică cam
panie propagandistică prin presă, 
radio și televiziune, acuzînd Anglia 
de lipsă de sinceritate. Dar disputa 
nu s-a limitat la „agitarea spirite
lor". La puțin timp după întreru
perea tratativelor, guvernul spa-

Vizita președintelui
R. S. Cehoslovace
la Brioni

BRIONI 11 (Agerpres). — Agen
ția Taniug transmite că la Brioni 
a sosit luni Antonin Novotny, 
președintele R. S. Cehoslovace, ca
re va face o vizită neoficială de 
cîteva zile în Iugoslavia. La sosi
re, pe aeroport, A. Novotny a fost 
întîmpinat de președintele Iosip 
Broz Tito.

SESIUNEA SEIMULUI R. P. POLONE
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

Varșovia a început luni sesiunea 
de toamnă a Seimului R. P. Po
lone. Lă, ședința de deschidere iau 
parte membri ai Consiliului de 
Stat, în frunte cu Wladyslaw Go
mulka și membri ai guvernului în

Al 13-lea stat al Federației Arabiei de sud 
sub controlul forțelor patriotice și militare

ADEN 11 (Agerpres). — Potri- pă cum remarcă majoritatea ob- 
vit știrilor transmise de agențiile servatorilor politici, ca, în urrnă- 
de presă, forțele patriotice și mi
litare din Federația Arabiei de 
sud au preluat controlul asupra 
celui de-al 13-lea stat al Federa
ției, sultanatul Beihan, care s-a 
proclamat republică. Lupta de e- 
liberare națională condusă de cele 
două organizații — Frontul Națio
nal de Eliberare și Frontul de e- 
liberare a sudului ocupat al Ye
menului (FLOSY) — crește în in
tensitate și nu este exclus, așa du-

Youssef Zeayyen 
cu formarea unui

DAMASC 11 (Agerpres). — In 
capitala Siriei a avut loc recent o 
conferință a conducerii interarabe 
a partidului Baas, a declarat luni 
un purtător de cuvînt al partidu
lui. Cu acest prilej a fost aleasă 
o nouă conducere, iar ca secretar 
general al acesteia a fost reales 
șeful statului sirian, Noureddin El 
Atassi.

britanic vrea să mențină această 
bază militară ca un punct impor
tant de tranzit spre Africa, și în 
consecință căuta o ieșire Rezoluția 
ONU, se justifică guvernul en
glez, conține un amendament care 
prevede ca în cadrul tratativelor 
dintre cele două țări ,,trebuie să 
se ia în considerare interesele lo
cuitorilor" și că referendumul, îm
potriva căruia s-a ridicat cu ve
hemență guvernul spaniol, ar ține 
seama tocmai de aceste interese. 
Rezultatul referendumului, scria 
ziarul ..Financial Times", n-ar fi 
decît un sondaj pentru aflarea pă
rerii populației, de care să se țină 
seama cu prilejul tratativelor care 
vor urma între Spania și Anglia 
In cercurile diplomatice vest-euro- 
pene se apreciază însă că rezulta
tul referendumului va înlesni aces
te tratative, dar nu va pune capăt 
disputei dintre cele două țări, ei o 
va accentua și mai mult.

Cu toate că se plănuiește ca în 
peninsulă să aibă loc la începutul 
anului viitor o conferință constitu
țională în problema Gibraltarului. 

specifica însă ce se poate înțelege fază decisivă în 
în practică prin decolonizare. Și 
astfel, cele două puteri au inter
pretat fiecare în favoarea sa hotă- 
rîrea Adunării Generale a O N U. 
In timp ce Spania cere alipirea pe
ninsulei Ia teritoriul său, guvernul

COMENTARIUL ZILEI

nizarea sa, nu 
certitudinea că 
putea îndrepta 
pendentă.

Prezenfe românești
PARIS 11 (Agerpres). — Postul de radio France Culture a trans

mis o emisiune de poezie românească. La invitația lui 
defre, critic literar, directorul Radiodifuziunii franceze, 
mâni Ana Blandiana, Alexandru Andrițoiu și Romuius 
puns la întrebările redacției despre literatura română,
crările lor. La aceeași emisiune și-au dat concursul scriitorul Robert 
Sabatier și actorul Jean-Louis Barrault. Au fost incluse, de aseme
nea, melodii din repertoriul solistei 
samblului folcloric „Doina".

BONN 11 (Agerpres). — In Mu
zeul municipal din Bensberg 
(R.F.G.), s-a deschis o expoziție 
fotografii intitulată: Oameni

de
Și

generalul Charles de 
președintele Republicii 
care face o vizită ofi-

frunte cu Jozef Cyrankîewicz.
In cadrul acestei ședințe a luat 

cuvîritul 
Gaulle.
Franceze, 
cială în Polonia, precum și Wla
dyslaw Gomulka. . ",y: ' 

toarele zile, alte șeicate sau sulta
nate să treacă sub controlul pa- 
trioților. Situația pe teritoriul fe
derației rămîne totuși încordată și 
neclară, ca urmare, a unor deose
biri de vederi între cele două or
ganizații într-o serie de probleme 
privind viitorul constituțional al 
federației, componența Viitorului 
guvern, precum și în problemele 
de tactică ale luptei de eliberare 
națională.

însărcinat

In același timp, din Damasc se 
anunță că actualul premier al Si
riei, Youssef Zeayyen, a fost în
sărcinat cu formarea unui nou 
guvern. Componența noului cabi
net va fi anunțată în următoarele 
zile. Această hotărîre, transmite 
corespondentul agenției M.E.N., a 
fost adoptată după terminarea lu
crărilor Congresului conducerii 
regionale siriene a partidului Baas.

ce privește decolo- 
există, deocamdată, 

Gîbraltarul se va 
spre o reală inde-

Pierre de Bois- 
scriitorii rO- 

Rusan au răs
citind din iu-

Cornelia Angelescu, membră a an- 

*
peisaje în România, 
LR.R.C.S. Expoziția va 
pînă la 29 octombrie, 
va fi găzduită de alte 
germane.

trimisă de 
fi deschisă 
după care 
orașe vest-

★

de operă din orașul 
Nurnberg a fost des- * 
cu spectacolul „Flațț?''

Stagiunea 
vest-german 
chisă recent 
tul fermecat" de Mozart, în regia 
artistului emerit Alexandru Szim- 
berger, directorul Operă Maghiare 
de Stat din Cluj. Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

Reducerea producției 
de cărbune 
a Olandei
HAGA 11 (Agerpres). — Produc

ția de cărbune a Olandei, care în 
1960 se cifra la 32,6 milioane tone, 
va scădea în anul viitor la 6,5 mi
lioane tone In prezent, programul 
guvernamental de reducere a pro
ducției de cărbune se extinde asu
pra a numeroase mine Astfel, mina 
Maurits, considerată una dintre ce
le mai moderne din Europa occi
dentală, în care lucrau 10 000 de 
mineri, și-a redus personalul pînă 
la 1000 de salariați. Mina Nassau 
a fost lichidată, iar clădirile admi- ‘ 
nistrative au fost puse la dispozi
ția cartierului general al N.AT.O.

presei comuniste 
italiene

ROMA 11. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Du
minică seara s-a încheiat la Milano 
tradiționala sărbătoare a presei co
muniste italiene — Festivalul zia
rului ,,L’ Unita", organ al C C. al 
P C Italian. Festivalul, care a în
ceput miercuri, a prilejuit desfă
șurarea unui program bogat si 
multilateral, cu caracter politic și 
cultural. In ultima zi. pe străzile 
orașului a avut loc o impunătoare 
demonstrație pentru pace. In în
cheierea festivalului, în parcul 
Sempione din Milano s-a desfășurat 
o mare adunare populară, la care-a 
luat cuvîntul Luigi Longo, secre
tar general al P.C. Italian, și alți 
vorbitori.

,,€osmos*1756i
MOSCOVA 11 (Agerpres). — Un 

nou satelit artificial al pămîntului 
— „Cosmos-175“ — a fost lanșat 
la 11 septembrie în U.R.S.S. La 
bordul satelitului se află instalată 
aparatură științifică 'destinată con
tinuării cercetărilor spațiului cos
mic. Potrivit datelor preliminare, 
aparatele funcționează normal.

Fir-
japoneză „Nip- 

anunțat că furna- 
o capacitate de 
uzinei Fikuyawa 

Hiroșimei, a pro-

Hon leturfl moodial 
lo producția de fontă

TOKIO 11 (Agerpres). 
ma siderurgică 
pon Kowan" a 
Iul înalt cu 
2 400 m c al 
din apropierea 
dus luna trecută 138 275 tone ,de 
fontă, cu o medie zilnică de 4 460 
tone. Această medie depășește cu 
150 tone recordul mondial al zilei 
deținut de același furnal în luna 
iunie.- - ,'y
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